
2022-01-10 Fråga/skrivelse till Uppsala Kommun ang upphandling av vinterväghållning. 
 
Från: Gunnar Westermark  
Skickat: den 10 januari 2022 20:43 
Till: Lindström Roger (Områdeschef) <Roger.Lindstrom@uppsala.se> 
Kopia: 'Seved'  
Ämne: upphandling av vinterväghållning 
  
Hej Roger, 
Vi har från Sunnersta egnahemsförening har i samarbete med några av våra systerföreningar i 
Uppsala framfört önskemål att det ska ingå i snöröjarnas direktiv att de ska öppna upp infarter till 
fastigheter de plogat igen. Din företrädare Per Rickard Rönnberg har berättat att detta är fullt möjligt 
med moderna snöplogar som kan vändas som ett V framåt eller bakåt inifrån hytten - som de gör i 
varenda korsning, men som tar några sekunder extra.  Vi kan konstatera att detta fortfarande inte 
görs regelmässigt. Vi vill därför veta;  
1) Ingår detta fortfarande inte i utförarnas arbetsbeskrivning?  
2) När går perioden ut för nuvarande upphandlingsavtal?  
3) När ska ”Teknisk beskrivning Markdrift” som ni kallar det till det nya anbudsunderlaget inför nästa 
upphandlingsperiod skrivas?  
4) Är vi överens om att detta ska stå i direktiven till nästa upphandling?  
För Sunnersta Egnahemsförening 
Gunnar Westermark, sekreterare 
 

2022-01-11, Svar från Upsala Kommun av Peter Nilsson, 

Från: Nilsson Peter <Peter.Nilsson@uppsala.se>  
Skickat: den 11 januari 2022 15:57 
Till: Gunnar Westermark 
Ämne: Sv: upphandling av vinterväghållning 
  
Hej! 
Jag har infogat svar i rött i texten under. 
  
1) Ingår detta fortfarande inte i utförarnas arbetsbeskrivning? Kravställningen är oförändrad under 
pågående avtalsperiod. 
2) När går perioden ut för nuvarande upphandlingsavtal? Nuvarande avtal löper ut i juni 2023. 
3) När ska ”Teknisk beskrivning Markdrift” som ni kallar det till det nya anbudsunderlaget inför nästa 
upphandlingsperiod skrivas? Upphandlingsdokumenten kommer att antas politiskt under kvartal fyra 
2022. 
4) Är vi överens om att detta ska stå i direktiven till nästa upphandling? Prioritering av 
kostnadsdrivande höjning av ambitionsnivå beslutas politiskt. 
 
 Mvh 
 Peter Nilsson 
Enhetschef Gata 
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